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ŘEKNI „NE“ SVÝM „ne“.
Vždycky mám
velkou radost,
když
vidím
lidi, kteří něco
dokázali. Nebáli
se
překážek,
výzev. Myslím,
že to byl prezident Kennedy, který
před letem na Měsíc řekl: „ Neděláme
to proto, že je to lehké, ale proto, že
je to těžké.” Před tím, než jsem přijal
povolání sloužit v Teen Challenge,
jsem s kamarády podnikal, měli jsme
stavební firmu. Vzpomínám si na to,
jak jsme si půjčovali první kapitál,
začínali z ničeho a rostli. Dnes má můj
bývalý společník prosperující firmu
a může si splnit svá přání nebo taky
přání druhých, Boha… Vzpomínám si
na všechen stres spojený s nejistotou,
s pozdními příchody domů. I v TC jsem
začínal stejně, žádné prostředky, starý
rozpadající se dům, stres z nejistoty
materiální i nedostatku zkušeností.
Dnes jsme stále ve stejné situaci, ačkoli
mnohem silnější a větší. Ještě v době,
kdy jsem podnikal, chodili za mnou

přátelé, kteří pracovali v církvi na
plný úvazek, a říkali: “Kdy už konečně
začneš sloužit Bohu naplno?“ Moje
odpověď byla jednoduchá: “Vždyť to
dělám právě tím, co dělám.“ Možnost
setkat se s realitou a lidmi mimo
církev mi dávala mnoho příležitostí
pro sdílení Boží lásky a principů víry.
Ve skutcích apoštolů v 18. kapitole je
zmínka o tom, že Pavel zůstal v Korintu
a šil stany. Apoštol Pavel! Ačkoli si byl
vědom, že dělník je hoden své mzdy,
zůstal nezávislý, respektive kromě
šití stanů mu pomáhaly s živobytím
jiné sbory. Budoval Boží dílo a přesto
byl schopen pracovat a vydělávat si
na živobytí. Byl v situaci, která si to
vyžadovala, a tak se nevymlouval,
neříkal: ”Teď musím „makat“, abych
se uživil.” A církev rostla. Před zhruba
půl rokem mi Bůh ukázal, že se máme
připravit na dobu, kdy církev ztratí
prostředky od státu. Neřekl mi nic víc,
ale také mi dal pokoj, že nemusím mít
strach. Po dalším zhruba měsíci mi
řekl:„Budujte církev“. Proč asi? Napadá
mě pouze jediná myšlenka, parafráze,

že stejně jako žeň je mnohá a dělníků
TEEN CHALLENGE
je málo – tak i potřeb je mnoho a
prostředků je málo. Jen pořád nevím, pomoc závislým
proč tomu tak je. Bojíme se sami
adresa:
sebe investovat jako Pavel? Bojíme
ul.: Císařský 59
se překážek a těžkostí? Zvykli jsme si
407 77 ŠLUKNOV
na sociální systém, kdy máme jistotu
tel.:
záchytné sítě jiných? Můj táta mě učil,
412 386 429
že nejhorší odpovědí na těžkost je:
mail:
„Nejde to“. Tento buletin je více než
na cokoli jiného zaměřen na téma, tcsluknov@gmail.com
jak budovat služebníky z lidí, kteří
web:
žili na okraji, v neúspěchu, a získávat www.bullet-in.cz
prostředky na Boží dílo.
IČO:
-Petr Král68402686
číslo účtu:
0923098309/0800

rozhovor
Můžeš něco říct o situaci, ve které právě jste?
Během tohoto roku jsme se rozhodli pro zásadní krok, nebudeme se
registrovat jako sociální služba, důvodem je, že sami sebe chápeme jako
službu duchovní. Ve své podstatě to ale znamená ztrátu finanční podpory
státu zhruba 800tisíc korun ročně. Pokud v návaznosti ztratí podporu i
naši studenti, bude to znamenat další zatížení asi 400tisíc, no a pokud
nebudeme mít příspěvky od církve na platy, bude to o zhruba další milión
více. Co mě ale těší, je, že středisko má z 12 lůžek kapacitu naplněnou
14 kluky, kteří odevzdali svůj život Kristu. Jsem nadšený ze svých
spolupracovníků a taky ze spolupráce s městem a církví ve Varnsdorfu.
Máte nějaké plány, jak vaši finanční situaci řešit? Zdá se mi to
dost složitá situace.
Jistě. Tedy, upřímně řečeno, jistě se necítím, ale plán máme a věřím, že
prací se dá vždycky uživit. Začali jsme budovat firmu TECpro, která se
zabývá vším kolem kovovýroby. Jsme na začátku, ale plány máme velké.
Prozatím jsme repasovali vozíky pro pekárny z České Lípy. Vedle toho

stále jezdíme do církví s povzbuzením a vírou, že se lidé chtějí podílet na
naší práci radou, modlitbou i prostředky, a oni jsou skutečně štědří.
Ještě k té firmě, kdo se na ní podílí?
Management je v rukou pracovníků střediska, tedy mě a hlavně Tomáše
Kačera. Samotnou výrobu pak má na starosti starší student, který má
zkušenosti a jak sám říká, cítí, že jej k tomu Bůh vede. Naším cílem není
pouze získat prostředky na provoz střediska, ale také dát studentům
smysluplnou práci, kde se mohou naučit řemeslo. Pokud se nám vše
bude v budoucnosti dařit, rádi bychom ve spolupráci s úřadem práce
vytvořili program rekvalifikace pro naše studenty, takže by mohli získat
rekvalifikaci v oboru zámečník, ale to je ještě dlouhá cesta.
Máte stále keramickou výrobu?
Samozřejmě. Kromě váz a čajových souprav také vyrábíme svítidla,
na která máme díky sponzorům certifikát státní zkušebny, takže jsou
bezpečná a navíc krásná . Jako doplňky vyrábíme různé bytové doplňky.
Katalog je na našich webových stránkách. Co nám ale chybí, je skutečný
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umělecký vedoucí s manažerskými schopnostmi, který by měl více síly pro vývoj
a prodej.
Slyšel jsem, že jste v létě oslavili desáté výročí fungování střediska…
To máš pravdu. Byla to skvělá akce, přijeli bývalí studenti, naši kamarádi a taky
lidi z církve. Bylo hezky, nabitý program. Měli jsme tady kafovárnu „ŠirokoDaleko“,
hrála skupinka Alešanka z Českého Těšína. Hlavní částí programu byla talkshow
moderovaná Radkem Smetanou, který neformálně zpovídal různé lidi a bývalé
studenty, pak následovala aukce obrazů, jež nám darovali různí výtvarníci. Něco
se prodalo a něco bude k prodeji na našich stránkách. Přišlo asi 150 lidí.
Tak to vám přeji další úspěšné roky…
10.výročí TC ve Šluknově - koncert Alešanky
-rozhovor s Petrem Králem-

TECpro

Pozvání na oslavu
10.výročí přijal i bratr
Petr Bartoš z Břeclavi.
Neuniknul pozornosti
Radka, který si jej
pozval k interwiev....

V listopadu tomu budou již dva roky od mého příchodu do TC.
Nastupoval jsem do pozice provozního střediska a fundraisera (tj.
ten, kdo má na starosti shánět fin.prostředky na provoz střediska). Již od prvních dnů mi
Petr Král předkládal vizi výrobního programu, který by byl zdrojem pravidelného přísunu
financí. Na mně pak bylo tuto vizi realizovat.
Zhruba po roce přišlo „vystřízlivění mladého fundraisera“. Sehnat dostatek finančních
prostředků na provoz pouze z darů firem nebo jednotlivců se i přes veškeré úsilí ukázalo D ě ku j e m e Aukce obrazů, setkání ...
v š e m ,
více než obtížné. Proto, resp. právě proto, jsem se zaměřil na hledání předmětu výroby.
kteří nám
Jako první jsme zkusili ruční výrobu otýpek z odpadního dřeva pro zátop. Toto odpadní darovali svá
dřevo jsme získávali z výroby palet v TC Poštovice darem. Výsledek ovšem poměrně v ý t v a r n á
díla
pro
výrazně zaostal za očekáváním. Slovem ekonoma řečeno – nerentabilní.
aukci. Zbylá,
Potom jsme se pustili do výroby planěk na ploty. Z téže výrobny palet, totiž z jedné d o s u d
zakázky, zbývaly metrové odřezky prken, které již neměly další uplatnění. Koupili neprodaná,
zveřejníme
jsme malou hoblovku a pustili se do toho. Planěk se vyrobilo něco přes 1000 ks a téměř na našich
vzápětí se je všechny podařilo výhodně prodat. Nicméně ani tudy cesta nevedla. Být we b ov ýc h
konkurenceschopní v daném oboru by si vyžadovalo poměrně vysokou finanční částku stránkách.
na potřebné strojní zařízení, prostor, atd. „Co dál?“, to byla otázka, na kterou jsem hledal
odpověď… Zanedlouho přišla zlomová schůzka s ředitelem českolipských pekáren, na které jsme dohodli repasování (obrus, nátěr) pekařských vozíků. Jeden ze
studentů, kteří na repasováních pracovali, se ukázal být nejen velmi zručným, ale navíc přímo z oboru. Než přišel k nám, měl dlouhá léta firmu zabývající se prací s
kovem, zejména nerezem. Slovo dalo slovo a ukázalo se, že by nebylo vůbec nemožné v našich podmínkách vyrábět takovéto vozíky přímo z nerezu. Tuto myšlenku
jsme s Petrem Králem pečlivě zvažovali. Zkusili jsme oslovit jednoho bratra z místního sboru, který se již dlouhá léta zabývá vybavením pro potravinářské provozy,
kde se s nerezem denně pracuje. Od něj vzešla naše první zakázka - nerezový box pro linku k potravinovému rentgenu. A bylo rozhodnuto.
Počáteční náklady na nákup nejnutnějšího vybavení se pohybovaly okolo 20.000,-Kč. Dílnu jsme umístili do prostor budoucí modlitebny v naší rozestavěné budově.
(A na základě hesla Jednoty Bratrské – “modli se a pracuj” jsme začali vyrábět.) Po dokončení boxu to byla nerezová montážní tyč, různé držáky pístů na sériové
linky atd. Na výrobu nerezových vozíků do českolipských pekáren nakonec nedošlo, ale tento podnět byl pro nás klíčový. K dnešnímu dni jsme pro tuto pekárnu
vyrobili nerezový stojan pod pec, velký otočný nerezový stůl pro odebírání chleba z pece a další věci se chystají. Takto vznikla firma – TECpro – s živnostenským
oprávněním na kovovýrobu. Na chodu se podílí Petr Král – „firemní hlava“, Tom Kačer – management, Jarda Popelka – asistent výroby, Milan Baran – vedoucí
výrobní dílny, vybraní studenti – pomocné práce v dílně. Zisky z výroby prozatím slouží k dovybavování dílny. V budoucnu budou tyto peníze z 90% směřovat na
provoz střediska Teen Challenge ve Šluknově a 10% bude využíváno na podporu dalších začínajících subjektů nebo církevně-evangelizačních akcí.
Věříme, že TECpro je nástrojem Božím k udržení programu Teen Challenge ve Šluknově v dnes tak nejisté době.
-Tom Kačer-
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VZNIK

TECpro má své důvody:

Našim cílem je podpořit vlastní soběstačnost a také
možnost dále rozvíjet další, především misijní a
dobročinné projekty, finanční podporou. V roce 2007
jsme se proto rozhodli začít podnikatelskou činnost
v oblasti kovovýroby.
Strategickými cíli této činnosti jsou:
1. pomoc klientům programu získat nové dovednosti a
v konečném stádiu rozvoje podnikatelského záměru také
rekvalifikaci. Na kovovýrobě se podílejí naši klienti v rámci
pracovních aktivit programu. Jsou vedeni zkušeným vedoucím
s několikaletou praxí vlastního podnikání. Cílem zde je vytvořit
stabilní výrobu, kde se klienti programu mohou učit zámečnické
dovednosti, přebírat zodpovědnost a v budoucnosti získat
rekvalifikační certifikát, který jim umožní snadnější přístup ke
kvalifikované práci (tato část bude realizována pravděpodobně v
třetím roce podnikání ve spolupráci s úřadem práce). Devadesát
procent klientů, kteří přicházejí do programu TC, nemá
dokončeno vzdělání.

2. zabezpečit provozní náklady programu. Veškeré zdroje
získané z výrobní činnosti budou reinvestovány dle podílového
koláče zpět do budování kovovýroby, a to především v prvních 23 letech, a dále na pokrytí provozních nákladů programu. Cílem
je soběstačnost programu a nezávislost především na státních
dotacích. Stále předpokládáme velký podíl dárců, kteří se i dnes
podílejí na realizaci našeho programu pro závislé. Mnoho našich
klientů je také bez příjmů, kterými by mohli krýt svůj pobyt,
tyto prostředky pro sociálně slabé klienty jsou získávány také ze
zdrojů firmy TECpro.
3. založení vlastního grantového zdroje. Naším cílem
je, aby pevná část zisku z podnikání sloužila dále pro rozvoj
dalších aktivit, a to především misijních. Tyto zdroje budou tedy
primárně určeny jiným subjektům než Teen Challenge. Správou
těchto zdrojů bude pověřen poradní tým sestavený z pastora
místní církve, ředitele programu Teen Challenge, dále ekonoma
TC a dvou křesťanských podnikatelů.

Potřeby TECpro
 vybavení pro dílnu
TECpro - cca 200.000Kč

 prostory pro dílny
(zatím je výroba v
prostorech
budoucí
modlitebny)

 dostatek výrobních
zakázek

 modlitby za Milana
B., který je vedoucím
výroby, zatím však také
v programu TC jako
student - za vytrvalost,
zralost, moc k odpuštění,
uzdravení a naplnění
Duchem

petr ukončil program tc
Po 17 měsících v programu může Petr konečně zvolat: „hurá“.
Osobně vím, že to nebylo pro něj vůbec jednoduché. Podmínky,
ze kterých vyšel, byly doslova katastrofální. Více jak čtrnáct let na
ulici, bez práce, domova a jakékoliv podpory, každý den utápěn v
alkoholu, velice smutný příběh.
A snaha řešit život po tolika letech, kdy jediným známým způsobem, jak čelit problémům, je koupit si flašku, opít se a na
vše zapomenout, nikam nevedla, akorát k sebezničení. Proto
abstinovat neznamená v tomto případě pouze nepít, ale zcela
novým způsobem se postavit k životu, vypořádat se s minulostí,
žít novou přítomnost s nadějí do budoucnosti. To je ale zásadní
změna myšlení.
Bible o tomto obratu mluví v příběhu „marnotratného syna“, ve
kterém syn opustí svou rodinu, vybírá své věno v domnění, že
vše bude v poho. Bohužel se svou vlastní volbou dostává mezi
nesprávné lidi na nesprávné místo a po čase se dostane, jak
se říká, až „na dno“. Je napsáno, že dokonce musí jíst šlupky od
prasat, jak je na tom špatně. Když už má syn takového života
„po krk“, řekne si ve svém srdci: „Přijdu k otci a poprosím ho za
odpuštění.“ Vzchopí se a udělá tento krok víry. A otec? Nepřijme
ho… Kdepak, přichystá pro něj slavnost, odpustí mu a přijme ho

s radostným srdcem plným lásky.
U Petra se tento příběh naplnil ve dvou rovinách. První dimenze,
což je hlavní pointa příběhu, je navrácení se k Bohu Otci. Petr u
Hospodina nalezl odpuštění a Bůh vystrojil pro něj hostinu. Jeho
život obnovil a dal naději pro lepší budoucnost. Druhá rovina se
naplnila v mezilidské rovině. Petrova mamka, která byla smířena s tím, že jeho život již skončil a nikdy se neshledají, se s ním
setkala po mnoha letech a obnovili porušený vztah, který Petr
tak pokazil.
Jinak, jak jsem se zmínil, pobyt v programu stál Petra hodně sil.
Věta typu „já chci odejít“ byla po celý Petrův pobyt ve středisku dosti frekventovaná. Ale vždy zapřel sám sebe, zatnul zuby
a pokračoval dál. Vždy jsem Petrovi říkal: „Dokud nebudeš mít
v ruce certifikát, nikdy nebudeš moci říct, konečně jsem něco v
životě dokončil.“
Certifikát o ukončení programu stvrzuje rozhodnutí učiněné na
počátku: „Chci změnit svůj život.“ Jedná se o takové „úspěšně
složené přijímací zkoušky na střední školu“, a až po programu
se ukáže, zda-li člověk složí úspěšně maturitu či nikoli. Statistiky
ukazují, že až 80 procent bývalých klientů to zvládá. A tak věřím,
že Petr bude mezi nimi..
-Dave Láňo-

výroba-prodeje-keramika....
Součástí běžného provozu střediska jsou pracovní činnosti klientů programu, do kterých také spadá výroba keramiky a dalších menších užitkových a dekorativních předmětů. Výnos z prodeje výrobků, kdy je prodej realizován buď na různých akcích nebo přímo v
církvích a je zaštítěný povolením prodeje v rámci veřejné sbírky TC, je určen na zajištění financování provozu střediska TC ve Šluknově.
Vedoucím je stále Jirka Camfrla, ale stále více se přesouvá odpovědnost na naše studenty (klienty), kteří program TC úspěšně ukončili
(Pavla S. a Jardu P.) a rozhodli se nastoupit do násl.programu intership s vyhlídkou stát se pracovníky TC.
Katalog našich keramických výrobků naleznete na našich webových stránkách. Koupě může být příležitostí potěšit vašeho blízkého
vánočním dárkem a navíc podpořit naši práci. Děkujeme. (V případě zájmu, na vyžádání zašleme katalog tištěný.)

Petr odešel po ukončení
programu TC do města,
kde mu přátelé pomohli
zajistit ubytování i práci.
Modlete se prosím s
námi, aby Bůh dal Petrovi milost a sílu obstát
v běžném životě, aby
Petrova důvěra v možnost začít žít nově nebyla
zahlušena obavami a
strachem, se kterým Petr
celý život bojuje.
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účast tc na akci AC „no comment“
No Comment, evangelizační
akce Apoštolské církve ve Varnsdorfu, protáhla městu ztuhlá
záda. Naši kluci (studenti TC)
pomáhali s technickým zabezpečením akce. Postavili stan na
čajovnu, zúčastnili se nočního
hlídání celý týden, denně stavěli infostánek, který středisko TC
sboru zapůjčilo na prezentaci,
pomáhali na „happeninzích“ a „hecbojích“. Jejich ruce nosily, nohy běhaly, ústa
vyřizovala. Kluci se svých úkolů zhostili dobře, patří jim náš dík, že reprezentují
Krista tak, jak se tomu u nás učí. Nakonec pomohli poskládat všechny pozůstatky po akci (včetně nepořádku). Akce se také zúčastnili někteří pracovníci TC a
jejich ženy a děti: Jura-velký dík za odvozy, Míla, Verča, Markétka, Vlaďka přijela

nafotit, David a Hanka pomáhali s organizací.
I jejich zásluhou mohlo být osloveno několik stovek lidí ve Varnsdorfu, případně
i okolí (prevence). K vidění bylo: skvělé divadlo Frýdlantských dramatiků, divoké
odpoledne a večer ve Skateparku, přednášky na školách celý týden, setkávání
lidí v čajovně, klub pro ženy, tahání auta a další „hecboje“ (jogurtové krmení
spoluhráče, nakonec tedy spíš protivníka, bylo nedostižné, získat video lze u
Martina Pence), koncert kapely New Collection (vypracovaný worship se soundem studentské neopunkrockové kapely), PSX turnaj o ceny, městská hra Matrix a mnoho dalšího.
Celý týden nás provázel Bůh, viděl jsem nadpřirozené požehnání klidem i
schopností se soustředit po pouhé modlitbě. Viděl jsem lidi pracovat pro Boha,
přestože někteří byli unavení tíhou denních starostí. Viděl jsem rozesmáté tváře
dětí, když se jim něco podařilo. Viděl jsem Ježíše, který chodil Varnsdorfem a
díval se kolem sebe. Chci vidět Ježíše mezi lidmi, a proto jsem byl na NO COMMENTu.
-DEll-

aktivity - spolupráce s církví v čr
Jednou z priorit Teen Challenge jsou mezidenominační přátelské vztahy se sbory. A podle všeho se pomaličku daří vstupovat do dveří, které byly
zřejmě otevřené, jen jimi nikdo nevcházel. S našimi studenty (klienty) TC jezdíme na výjezdy do církví v ČR, kde představujeme práci TC, sloužíme slovem,
svědectvím atp. Během posledního čtvrtletí jsme vyjeli třikrát. Snažíme se navázat takové vztahy, aby lidé v církvi mohli být více zapojeni do služby Teen Challenge
v ČR.
BOD OBRATU:
Chceme nabídnout pomoc při aktivizaci skupin „Bod obratu“, které jsou svými tématy blízké potřebám lidí. Má je na starosti Petr Král, který se pokusí Bod obratu
zpřístupnit všem zájemcům v ČR. Setkání koordinátorů má proběhnout v listopadových dnech tohoto roku.
KONTAKTNÍ OSOBA:
Rádi bychom získali v jednotlivých sborech nadšence – učedníky, kteří vyhledávají ztracené a podle svých možností jim pomáhají nalézt cestu ven z problému
závislosti, cestu ke Kristu. Kolik našich studentů je v programu jen proto, že se jednou někdo zastavil a nabídnul pomocnou ruku? Hledáme někoho, kdo bude
ochoten kontaktovat lidi s problémy závislosti, bude jim schopen předat informace o Teen Challenge, motivovat ke změně života. Bude takovým “styčným
důstojníkem”pro spolupráci s námi ve svém sboru.
VÝJEZDY A SPOLUPRÁCE:
Posledně jsme navštívili sbor AC Církve bez hranic v Praze na Vinohradech, kde nás bratři a sestry velmi požehnali finančním darem. Děkujeme za jejich podporu.
Pomáhá nám to věřit, že i druzí vidí smysl naší práce a mají stejnou touhu zasáhnout ztracené.
Další sbory, které jsme navštívili, jsou CB Liberec a AC Ústí nad Labem. S těmito sbory již spolupracujeme delší dobu. V tomto roce nás požehnali liberečtí
basketbalovými koši, které používá i sbor AC Varnsdorf při evangelizacích, dále whiteboardovou tabulí a nemalou částkou na koupi Volkswagenu. Ústečtí nám dali
k dispozici svůj čtvrtletní misijní balíček a spolupracují s námi i jinak.
Loni proběhl v Ústí v AC klub Exit s účastí Davida Ellmricha (prac.TC). V létě k nám zavítal mládežnický tábor. Pomáhali jsme Štěpánovi Hlavsovi, který je pastorem,
s dokončením celodenní hry a celé jsme to ukončili lehkou grilovačkou. Ještě v tomto roce se chystáme vstoupit v Ústí nad Labem do škol s přednáškami na téma
závislostí, šikany atp. Rádi bychom ve spolupráci s ústeckým Exitem vytvořili tým při práci s mladými lidmi v Ústí.
Velmi významná je spolupráce s mateřským sborem AC Varnsdorf, který nám pomáhá v oblasti pastorace a vyučování (Pavel Vašát-pastor AC), prakticky pravidelnými
příspěvky na chod střediska a nemalou mírou přátelstvími a osobní podporou týmu TC.
Z naší práce pro církev v poslední době můžeme připomenout aktivní účast TC na evangelizačním festivalu NO COMMENT ve Varnsdorfua a zapojení se na sjezdu
mládeže AC v Břeclavi.
-DELL-
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inzerát - tc šluknov hledá

TC ŠLUKNOV
Hledáme služebníka do kovovýroby, který by měl ochotu se
přestěhovat. Nabízíme možnost se podílet na vzniku malé
firmy TECpro, jejímž cílem je podpora provozu střediska
Teen Challenge ve Šluknově a dalších misijních aktivit.
Firma se zabývá především výrobou zařízení pro
potravinářský průmysl, ale také výrobou atypických
výrobků z nerezu, mosazi, mědi či železa, prvků pro
interiéry i exteriéry, kuchyně, repase kovových konstrukcí
atp. Předmětem činnosti by byla práce v dílně na zakázkách
a vedení klientů při práci.
Požadavky: vzdělání - zámečník, obráběč kovů, pasíř, s
praxí alespoň 3 roky. Dále – osobnostní zralost, křesťanská
víra, motivace pro službu.
Pokud Vás tento inzerát zaujal a chcete se dovědět více
podrobností, prosím, obraťte se na Petra Krále .

tel: 777 180 549
                

